
"Die prij van e'wijf 

is e stikfenijn " 

Er \\ ordt wel eens gevraagd waarom 

m n in het Geraardsbergs spreekt van 

parei, uitgesproken als panlije of parau 

( 1) al men het over de groente ' prei' 
heeft, terwijl men prije/prau (zonder 
voortonige -a-) zegt in de uitdrukking 
"ee11 pnlije va11 e w1/ijf' of 11ee11 prau van 

e wauf', wat we in het ederlands een 
' kreng van een vrouw' noemen. Aan 
de ederlandse schrijfwijze is al te 
zien dat het om twee verschi l ldende 
woorden gaat: prei en prij, omdat ze 
echter hetzel fde k l inken spreekt men 
van homoniemen. Het ederlands 
prei, de groente, is gewoon een ver
korting van porei of parei . De Mid
delnederlandse vormen poreye en 
pareye zijn ontleend aan het Oudfrans 
poree ( ieuwfrans poireau), een aflei
d ing van het Latijn porrum. 
De vormen prey, prei zijn ontstaan 
door u itval van de o of a in de let
tergreep vóór de klemtoon, zoals ook 
in bijv .  kran t (uit courant) en krent (uit 
kore11t) . De overgang van voortonige 
-o- naar -a- komt bij Franse leenwoor
den vaker voor, zoals bazuin u i t  het 
Oudfrans bosine, ajuin u i t  onioen, 
arduin u i t  ordu un. Denken we in het 
Geraardsbergs ook aan arlûzje hor
loge en saldoeët soldaat. Van Coetsem 
noteerde voor de benaming van een 
'zeer zwaar vrouw' zowel de vormen 
kalosse als kolosse (2) . 
Prij - Giesbaargs prüije/prau - heeft 
niets met een groente te maken, maar 
is de oude benaming van ' kreng', een 
dood dier dus. Geëvolueerd u i t  het 
Middel nederlands pride, prië, prye en 
ontleend aan het Latijn praeda Qonger 
préda) wat ' prooi' betekent. In het 

Oudfrans heeft prêda zich ontwikkeld 
tot preie, waaru it ook het M iddelen
gels preye en later het Nieuwengels 
prey. Het Oudfrans prei evolueerde 
in het Nieuw frans tot proie ' prooi' (3) . 
Het woord is al lang ontleend in het 
Nederlands maar in zijn eigenl ijke be
tekenis 'prooi, buit van dieren' is prij 
na 1 500 blij kbaar niet meer gebezigd . 
Prij had ondertussen een nieuwe be
tekenis gekregen, die van ' dood dier' : 
"Men sa/ ghene dode perde noch andre 
priden die men vilt dan buten staken . . .  " 
(1340) . Vervolgens werd de betekenis 
nog verder uitgebreid tot ' dode mens' . 
De walging die een kreng dikwij ls 
wekt, geeft aanleiding tot het gebruik  
van  het woord a l s  scheldnaam voor 
dieren, maar ook voor mensen. Het 
is trouwens zover gekomen dat prij 
a l leen nog als scheldnaam gebruikt 
wordt voor een gemene, boosaardige 
vrouw, een feeks of rotwij f dus, tegen
woordig vaak met het Engelse bitch 
aangeduid . Voor 'dood d ier' wordt in 
het Geraardsbergs meestal kadaver of 
duuë bieëste 'dood beest' gebruikt. 

Wijf- Giesbaargs wii ijf/wauf- was 
vroeger de gewone benanüng voor 
'vrouw' en 'echtgenote' . Er zijn 
dia lecten in West- en Oost-Vlaanderen 
waarin dit  nog steeds het geval is. 
Denk ook aan het Engels wifc. In het 
Giesbaargs en in het hu idige Stan
daardnederlands heeft wijf echter een 
minachtende beledigende bijbetekenis 
gekregen. De betekenisverandering 
begon op het einde van de zestiende 
eeuw en in het begin van de zeven
tiende eeuw (4) . Etymologen zijn het 
niet vol ledig eens over de oorspron-
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kel ijke betekenis van wijf ] .  De Vries 
ziet een verband met oude Germaanse 
werkwoorden met de betekenis ' om
hu l len' :  het Gotische biwaibjan, het 
Oudengels waefan en het Oudnoors 
veifa, , omwikkelen' .  Hij ziet een cul
tuurhistorisch aanknopingspunt in het 
gegeven dat de getrouwde Germaanse 
vrouw het haar niet meer los droeg, 
maar met een hoofddoek omhu lde. 
Ui tgaande van de plechtige handeling 
van het omwikkelen van het haar bij 
het huwelijk  zou dan door overd racht 
de 'omhu lde vrouw' aangedu id kun
nen worden . De betekenis van wijf 
zou dus zijn 'getrouwde vrouw' (�) . 

De Geraardsbergse vormen /01 1 1/ ij1 1/ 
fo11a1 1 1 1  en fe1 1 1/ ij1 1/Je11aun zijn varian
ten van 'venijn' . De Geraardsbergse 
betekenis is in de eerste plaats de 
verzamelnaam van insecten (onge
dierte, insecten, rupsen, bladlu izen, 
worn1en, maden en muggen) die leven 
op bladeren van groenten en planten, 
ook wel gebi:;jel genoemd .  Vervolgens 
is het ook de benaming voor een ha
tel ij ke, boosaardige, venijnige vrou w, 
een stuk vergif. De spel l ing met_[, die 
in het Middelnederlands nog tameli jk 
zeldzaam was, won in de 1 6c1" eeuw 
veld en is in de 1 7de eeuw beslist in de 
meerderheid, maar verdween nad ien 
geleideli jk in  oord-Nederland in de 
achttiende eeuw (6) . De verscherping 
van de v tot f is ontstaan onder in
vloed van het voorafgaande l idwoord 
('t venijn, u i tspraak tfenij11, vandaar 
fenijn) en is nog in vele dialecten ge
handhaafd . 
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( 1 )  De uij is de gebru ikel i jke u i tspraak van de mannen, de 11 1 1  d ie van de v rouwen . Zie h ierover J .  COPPENS, Ee11 I1ersc/1il i11 u i tspraak 
lussen man en vrouw in liet Geraardsbergs, i n  Cerarrli111on tiu111 . ,  2004 (1 95) p. 24-28. 

(2) Fr. VA� Co1:-1sEM, /-let rlinlect van Ceranrrlsbergen, Leuven 1 952, p. 1 66, §51 6. (') Dit was een normaal proces in de klankevolut ie van het Frans, vergel i jk met rei ' koning' > rai, nueir 'hebben' > avoir. (4) M. P1 l lLIJ'P,\, Woorden '1ebbe11 gesc/1ierle11is, 's Gravenhage 1 987, p. 25. (') J. DL V1m.s (1 971 ), Nederlands [/y111ologisc/1 Woordenboek (1') WNT (Woordenboek der Neder/1111 rlsc/1e Taal), zie bij 'venijn ' .  
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